
Beth: ‘Ik had niet verwacht dat het zo druk 
zou zijn. In mei zijn de opnamen begon-
nen. Je moest acht weekenden beschikbaar 
zijn. Soms ook op vrijdag en maandag. Heel 
Holland Bakt was soms lastig te combineren 
met mijn baan, maar ik vond het heel leuk 
om mee te doen.’

Geselecteerd
Het bakken heeft Beth geleerd van haar 
moeder, uit kookboeken en van televisie. Ze 
bakt een of  twee keer per week iets, bijvoor-
beeld een brood of  een taart als er iemand 
jarig is op het werk. Beth komt uit Engeland 
en keek daar vaak naar The Great British 
Bake Off, waarop het Nederlandse program-
ma gebaseerd is. Meedoen was toen niet te 
combineren met hockey, dat ze op topniveau 
speelde. Beth verhuisde naar Nederland en 
schreef  zich in voor deelname aan het eer-
ste seizoen van Heel Holland Bakt. Destijds 
werd ze niet geselecteerd, maar dit jaar was 
het raak.

Brioche
‘Aan het begin vond ik het zo te gek om 
in het programma te zitten, dat ik van alles 
foto’s maakte. Ik wilde niet als een van de 
eersten afvallen, dat gaf  wel wat stress.’ Van 
al haar baksels vindt Beth de brioche het best 
gelukt, een zacht, zoet brood. ‘We hadden 

tweeënhalf  uur de tijd om het te maken en 
ik was blij met het resultaat.’ De bavarois was 
het moeilijkst, ook omdat dat niet bekend is 
in de Britse bakcultuur waarmee ze opgroei-
de. Beth nam haar baksels eerst mee naar het 
werk, maar daar hield ze gaandeweg mee op, 
omdat geheim moest blijven hoe lang ze het 
volhield in de afvalrace.

Bruidstaarten
Beth: ‘Ik houd van wedstrijden en vind het 
leuk om te winnen. Ik ben in alles fana-
tiek. Maar Menno was gewoon beter, dat 
maakte het minder erg om in de finale van 
hem te verliezen.’ Beth is een paar maanden 
geleden moeder geworden, maar ze gaat 
door met bakken. Voor volgend jaar staan 
al twee bruidstaarten in de planning. Een 
daarvan gaat ze maken samen met medefi-
nalist Anouk, de andere is voor een bruiloft 
in Engeland. (LE, met dank aan Christa van 
Noordennen)
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Hoogravense Beth haalt finale Heel Holland Bakt
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De Hoogravense Beth Storry gooide 
hoge ogen tijdens het tweede seizoen 
van het populaire televisieprogramma 
Heel Holland Bakt. Zij schopte het tot 
de finale, maar moest het daar afleggen 
tegen Menno, die de titel ‘beste thuis-
bakker van Nederland’ in de wacht 
sleepte. Hoe kijkt Beth terug op haar 
deelname aan de bakwedstrijd?

Beth houdt van wedstrijden en vindt het leuk om te winnen. (foto: FW)
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HOOgraveN 
by NIgHt

De winkels in het Hart van Hoograven 
worden in de wintermaanden feestelijk 
verlicht. Enorme puntzakvormige lampjes 
verlichten de gevels van het winkelcen-
trum in de donkere wintermaanden. De 
kerstverlichting zet vooral het hoekpand 
van Vivant in een zee van licht.

Hoograven is overdag een levendige wijk. 
Maar ook ’s avonds is er genoeg te zien. 
Aanzet-fotografe Petra van Kuik maakt 
een serie foto’s van late lichtpuntjes in 
onze wijk.

DVS-KotoMisi, de badmintonvereniging 
die al jaren op woensdag en zaterdag in 
Sporthal Hoograven traint en competitie 
speelt, viert dit jaar het 50-jarig bestaan. 
De meeste leden van de vereniging komen 
uit Hoograven en Lunetten. We laten twee 
van hen, vader Wim en dochter Leonie 
Gotink, in dit jubileumjaar aan het woord 
over badminton, de vereniging en de 
lustrumfeestelijkheden. 

Van vader …
Wim kwam in de jaren 90 op z’n werk in 
Amsterdam bij toeval in aanraking met 
badminton, en vond het een leuke sport. 
Nadat hij op een avond een buurman in 
Hoograven met een badmintonracket on-
der de arm de voordeur uit had zien gaan, 
was zijn lidmaatschap van DVS-KotoMisi 
vrij snel een feit. Sinds 2003 is hij er ge-
diplomeerd jeugdtrainer. Gevraagd naar 
wat hij zo leuk vindt bij DVS-KotoMisi, 
antwoordt Wim: ‘Het spelletje is leuk, en 
de sfeer, de omgang met de kinderen, iets 
overbrengen met een grapje. En het so-
ciale natuurlijk, DVS is een heel gezellige 
club.’ Wim is ongeveer 20 uur per week 
met badminton en de vereniging bezig.  

… op dochter!
Leonie is op jonge leeftijd – ze was 8 
jaar! - via haar vader gaan badmintonnen. 
Leonie: ‘Dat gebeurt natuurlijk heel vaak, 
kinderen kiezen een sport en een club die 
ze kennen. En wanneer je jong begint en 
steeds beter wordt, dan blijf  je hangen.’ 
Inmiddels is Leonie 25, woont ze niet 
meer in de wijk, maar speelt ze nog steeds 
met veel plezier badminton: ‘Ik ben opge-
groeid in mijn team, we hebben een hechte 
band’. Leonie heeft verschillende functies 

bij DVS-KotoMisi: bestuurssecretaris, 
combinatiefunctionaris voor 3 Utrechtse 
badmintonverenigingen (een door de 
gemeente gesubsidieerde functie om de 
sport te promoten onder de jeugd en in de 
wijk), trainer in opleiding en lustrumcom-
missielid. 

Feest
Leonie: ‘De lustrumcommissie is druk 
bezig met allerlei lustrumactiviteiten. Zo 
wordt er een lustrumband opgericht, en 
komt er hopelijk ook een lustrumlied. We 
zijn verder bezig met een kamp voor alle 
180 DVS-KotoMisi-leden, in mei. Begin 
volgend jaar komt er een reünie voor oud-
leden. En heel leuk is ‘Het beste idee van 
DVS-KotoMisi’, een wedstrijd voor alle le-
den om iets nieuws of  vernieuwends te be-
denken op badmintongebied.‘ Het belooft 
een bijzonder feestjaar te worden. Leonie: 
‘Mocht je dus op zoek zijn naar een sport 
in de wijk, kom dan vooral dit jaar gerust 
eens een paar proeflessen volgen! En dat 
kan óók op dinsdag in Sporthal Lunetten.’ 
www.dvs-kotomisi.nl (WtV)

Shuttles in de sporthal

Vader en dochter Gotink: 
“DVS is een heel gezellige club!”. (foto: WtV)



He bUUr
Rustig duw ik de paarse kinderwagen 
over de Hooft Graaflandstraat. Ime 
is nu acht weken, en langzaam begin 
ik met mijn zoon de wijk te verken-
nen. Bij Albert Heijn op ’t Goylaan 
zijn we al een paar keer geweest, maar 
langzaamaan wordt het tijd om de rest 
van Hoograven te leren kennen. Het 
Smaragdplein, Nieuw Rotsoord, het 
Tolsteegplantsoen. Van daaruit gaan 
we de stad en de wereld ontdekken: 
Lunetten, Kanaleneiland, het centrum 
en verder.

Voor Ime is alles nieuw. Terwijl ik nog 
altijd een beetje moet wennen aan de 
nieuwbouw op de hoek van de straat, 
is dat complex voor hem net zo oud 
als de jaren dertig woningen aan de 
overkant. Zo zijn er meer dingen die 
Ime als volstrekt normaal zal beschou-
wen. De brede school, Neerlandia, het 
restaurant in de Watertoren, De Trip. 
Over twee jaar nemen we, alsof  het er 
altijd al kon, op station Vaartsche Rijn 
de trein naar oma in Breukelen. Net 
zoals ik bijna 35 jaar geleden de wijk 
Overvecht als een vast gegeven be-
schouwde en nergens vraagtekens bij 
zette. Ime groeit op in een wijk die nu 
al heel anders is dan toen ik er acht jaar 
geleden kwam wonen. Als hij volwas-
sen is zal Hoograven er vast weer heel 
anders uit zien. Op dit moment weet 
hij gelukkig nog van niets. Voordat 
we halverwege de straat zijn is hij al in 
een diepe slaap gevallen. Hij wordt pas 
wakker als we al lang weer thuis zijn.

Martijn van Es
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Hard werken
Wim:  ‘Mijn vrouw en ik staan al bijna 
dertig jaar in de bakkerij en nog steeds met 
heel veel plezier. Het is wel hard werken. 
Ik begin ’s ochtends om 1 uur en ben om 
11. 00 uur klaar met het maken van alle 
producten voor in de bakkerij. Wij bakken 
alles nog zelf  van begin tot het eind. Te-
genwoordig zijn er niet veel ambachtelijke 
bakkerijen meer. Het is heel arbeidsinten-
sief, maar wel heel mooi werk.’

Veel veranderd
Wim Bleij vertelt dat er de afgelopen jaren 
in het bakkersvak heel veel veranderd is. 
De regels zijn veel strenger geworden 
op het gebied van hygiëne, schoonmaak,  
apparatuur en de indeling van je pand 
Wim: ‘Vroeger waren deze regels er nog 
niet en was ik vooral bezig met de bakkerij.  
Tegenwoordig is er veel meer administra-

tie te doen. Dat is de afgelopen jaren wel 
veranderd. Voor de nieuwe generatie 
bakkers is het dan ook moeilijk om een 
ambachtelijke bakkerij op te starten.’

Klanten
Bakkerij Bleij heeft veel vaste klanten in 
de buurt, maar ook van verder weg. Men-
sen die zijn verhuisd naar bijvoorbeeld 
Overvecht en Veenendaal komen nog elke 
week langs. Voor vrijdag en zaterdag zijn 
er lijsten met mensen die elke week hun 
brood halen. Anneriet: ‘We hebben eigen-
lijk wel een buurtfunctie. Mensen vertellen 
veel aan ons.’ Reactie van een klant in de 
winkel: ‘Ik kom hier al jaren. Het brood 
vind ik veel lekkerder dan bij andere bak-
kerijen of  bijvoorbeeld Albert Heijn. Dit 
brood is ambachtelijk gemaakt, zonder 
chemische stoffen. Hierdoor blijft het 
brood veel langer vers.’ (EB) 

Ambachtelijke bakkerij Bleij in Hoograven

“Wij bakken alles nog zelf van begin tot 
het eind.” (foto’s: PvK)

In Utrecht zijn nog maar drie ambachtelijke bakkerijen. En één ervan is bak-
kerij Bleij op de Hoogravenseweg 21 in Hoograven. Bakkerij  Bleij bestaat al 
46 jaar. In 1968 begon de heer Bleij senior met de bakkerij en in 1985 heeft 
Wim Bleij, samen met zijn vrouw Anneriet, het van zijn vader overgenomen. 

Restaurant LE:EN mag zich definitief  
op Rotsoord vestigen. De tijdelijke ver-
gunning loopt half  2016 af. Wethouder 
Paulus Jansen heeft LE:EN groen licht 
gegeven om daarna een definitieve ver-
gunning aan te vragen.

Eigenaresse Leonie Oostveen is blij met 
het nieuws: “We zitten in een mooi pand 
en vinden Rotsoord een leuk creatief  
gebied waar we graag willen blijven.” 
Toen LE:EN in 2011 naar Rotsoord 
trok, was het idee om later te verhuizen 
naar de nieuwbouw, maar het complex is 

later af  dan gepland en valt zoveel kleiner 
uit dat dit geen optie meer is. 

Het huidige pand wordt goed benut. 
Achter het restaurant is een grote ruim-
te die voor vergaderingen en besloten 
bijeenkomsten gehuurd kan worden. 
Oostveen benadrukt dat het niet de be-
doeling is dat in deze zaal grootse feesten 
en partijen georganiseerd zullen worden. 
En uiteraard blijft ze met de buren steeds 
in gesprek om eventuele overlast in de 
toekomst zoveel mogelijk te beperken. 
(JJ)

LE:EN mag op Rotsoord blijven
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Omdat het huidige golfplaten dak aan het 
doorzakken is en de energiekosten door 
de slechte isolatie erg hoog zijn, is er be-
gin dit jaar door twee bouwkundigen een 
bouwkundig rapport opgesteld. Daaruit 
bleek ook dat er geen fundering is. Het 
pand staat op metalen rijplaten en enkele 
stenen. Samen met een architect is het 
rapport doorgenomen en was de conclu-
sie dat het pand moet plat gaat en er een 
nieuw duurzaam gebouw moet komen met 
neurale energie. Dat wil zeggen dat er geen 
energiekosten zullen zijn, omdat je net 
zoveel opwekt als dat er verbruikt wordt, 
wat geheel past binnen het concept van 
Nieuw Rotsoord. 

Duurzaam gebouw
Vervolgens is er vanuit de buurt een groep 
van stakeholders geformeerd. Van alle be-

trokken partijen was er een afgevaardigde 
die zijn of  haar belangen formuleerde. 
Het bestuur gaf  de randvoorwaarden aan. 
De groep is het land in getrokken om een 
indruk te krijgen van verschillende  duur-
zaam gebouwde projecten. De voorkeur 
ging uit naar een pand met strobalen, 
afgewerkt met leem en hout, en een hout-
stapelgebouw met een groen dak en een 
pand dat geïsoleerd werd door wol en 
oude spijkerbroeken. 

Bouw start na de zomer
Eind december is bekend welk plan het 
gaat worden en dan wordt dat uitgewerkt. 
Zeker is dat het gebouw plat gaat, alleen 
de serre blijft staan. Na de zomer van 
2015 zal, met hulp van vrijwilligers en 
hergebruikte materialen, de nieuwbouw 
starten. Tijdens de verbouwing zijn bezoe-
kers nog steeds welkom omdat er in een 
2-fase structuur gebouwd zal worden of  
dat het pand op een andere plek gebouwd 
zal worden. (HdR)

Wat er vooraf ging aan de renovatie van 
de watertoren van Rotsoord

De watertoren werd in 1906 gebouwd 
door de Utrechtse Waterleidingmaat-
schappij voor de watervoorziening in de 
stad Utrecht. Pas vanaf  1931 werd ook 
Hoograven via deze watertoren van water 
voorzien.

Eind jaren ’70 werd de watertoren aan-

gepast. Om financiële redenen werd de 
bakstenen buitenmuur vervangen voor 
bekleding met witte, grijze en blauwe 
panelen. Pas in 1997-1998 werd de water-
toren weer in oude staat hersteld.

Inmiddels was de wijze veranderd waarop 
water verdeeld werd. De functie van de 
watertoren was om te zorgen dat het wa-
ter met een constante kracht uit de kraan 
kwam. De zwaartekracht zorgde ervoor 
dat het water met voldoende druk hield 
om dat te regelen. Daarnaast zorgde het 
waterreservoir ervoor dat op het moment 
dat er geen water opgepompt kon worden 
er toch nog water beschikbaar was. 

In de loop van de tijd werd deze functie 
door de technologie ingehaald. De druk 
kon efficiënter op peil gehouden worden 
met pompen. Terwijl de reservoirfunctie 
werd overgenomen door de reinwater-

kelder in Kanaleneiland. In 2005 werd de 
watertoren dan ook buiten bedrijf  gesteld. 
Echter de watertoren is voor Rotsoord 
een kenmerkend stuk industrieel erfgoed. 
De gemeente wilde dit gebouw dan ook 
een sleutelrol geven binnen de herontwik-
keling van dat gebied. Zij kocht de toren 
en had doordoor zelf  de gelegenheid te 
beslissen over haar toekomst. 

Om een gebruiker te vinden voor het 
pand, schreef  de gemeente vervolgens in 
2010 een prijsvraag uit. Architectenbureau 
Sluymer en van Leeuwen wonnen in 2011 
deze prijsvraag. In hun plan komt bovenin 
de toren een restaurant en in de rest van 
het pand flexibele werkplekken. Doordat 
het veel tijd kostte om de hiervoor nood-
zakelijk wijziging van het bestemmings-
plan door te voeren en de financiële crisis 
duurde het nog drie jaar voordat uiteinde-
lijk begonnen kon worden met de bouw.

De komende periode blijft de wijkkrant de 
voortgang van de verbouw van de water-
toren volgen. Volg het op de website of  in 
de volgende edities van deze krant. (WdJ)

In oktober 2014 is eindelijk begonnen met de verbouw van de watertoren op 
Rotsoord. Een passende doorstart van een meer dan honderd jaar oud, beeld-
bepalend gebouw voor Hoograven.

Volg de verbouwing van de Watertoren ook 
op www.aanzetnet.nl (foto: JK)

De stakeholders bekijken een pand met strobalen, leem en hout. (Foto: ??)

Nieuw Rotsoord wordt vernieuwd tot een nieuwer Rotsoord!
Hoe lang het huidige hoofdgebouw 
van Nieuw Rotsoord precies bestaat, 
is niet te achterhalen. Zelfs in het 
gemeentearchief  is daar niets over 
te vinden. Zeker is wel dat het er al 
tientallen jaren staat. 
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De Tour de France start pas écht 
in Hoograven

Baden Powellweg
De eerste etappe begint op zaterdag 4 juli 
en is een tijdrit van bijna 14 kilometer. Na 
de start bij de Jaarbeurs gaan de renners 
via de Overste den Oudenlaan naar de 
Balijelaan en de Vondellaan. Via de Vondel-
brug passeert de Tour dan voor het 
eerst onze wijk. Het blijft deze zater-
dag echter bij de Baden Powellweg, 
want daarna gaat het parcours linksaf  de 
Albatrosstraat in om vervolgens een ronde 
om de stad te maken. De finish is op de 
Croeselaan.

Hoogravense mijl
Een dag later zitten Hoogravense wie-
lerliefhebbers pas echt eerste rang. De 
tweede etappe start opnieuw bij de 
Jaarbeurs, en gaat eerst de binnenstad in, 
waar alle renners onder de Domtoren door 
moeten fietsen. Over de nauwe straatjes 
van de oude binnenstad is het natuurlijk 
moeilijk snelheid maken, en daarom rijdt 
het peloton deze tweede etappe zo’n tien 
kilometer geneutraliseerd, dat betekent dat 
een auto het (lage) tempo aangeeft. Via de 
Maliesingel en de Albatrosstraat rijdt de 
Tour dan Tolsteeg binnen, waarna het 
ruim anderhalve kilometer rechtuit gaat 
over de Briljantlaan, de W.A. Vultostraat 
en de Constant Erzeijstraat.

De ’t Goylaan is vervolgens het decor van 
de echte start van de koers. Die gaat via 
de Waterlinieweg, de voormalige Veemarkt 
en een stukje Overvecht naar de westkant 
van de stad. De finish van de tweede etap-
pe ligt een heel stuk buiten Utrecht. Pas 
na 166 kilometer mogen de renners weer 
afstappen op het voormalige werkeiland 
Neeltje Jans in de provincie Zeeland.

Plezier, educatie en overlast
De bewoners van Hoograven kunnen twee 
dagen lang genieten van een uniek wieler-
spektakel. Naast de daadwerkelijke door-
komst organiseert de Tour-organisatie tal 
van evenementen in de stad. Daarnaast zal 
de organisatie Harten voor Sport Utrechtse 
kinderen en volwassenen die niet kunnen 
fietsen of  geen fiets hebben helpen om te 
gaan fietsen. De Tour de France zal echter 
ook overlast brengen voor de bewoners van 
Tolsteeg en Hoograven. Rondom de eerste 
etappes zal de wijk minder goed bereik-
baar zijn, en ook de opbouwwerkzaamhe-
den in de dagen voor de koers zullen niet 
zonder overlast plaatsvinden. In de volgen-
de edities van Wijkkrant Aanzet besteden 
we hier uitgebreid aandacht aan. (MvE)

Meehelpen om kinderen en volwassenen op de fiets 
te krijgen? Harten voor Sport zoekt leden voor het 
Wijkfietsteam. Meer informatie op aanzetnet.nl. 

Metershoge spandoeken in de stad, een grote fiets op de Stadhuisbrug en wie 
het Jaarbeursplein bezoekt kan het helemaal niet ontgaan: de Tour de France 
komt naar Utrecht. Op 4 en 5 juli valt voor de Jaarbeurs het startschot van de 
eerste en de tweede etappe van de legendarische wielerwedstrijd. De koers 
wordt echter pas spannend op de ’t Goylaan, in Hoograven.

De tweede etappe gaat via de ’t Goylaan naar Zeeland.

Buurtkerstfeest in 
Speeltuin De Kameleon 

Op dinsdag 18 november gingen drie 
vrijwilligers naar de notaris om offici-
eel Stichting Speeltuin de Kameleon 
op te richten. De Kameleon, ook be-
kend als de bouwspeeltuin, ligt aan 
Verlengde Hoogravenseweg 37. De 
welzijnswerkers van Vooruit die er 
voorheen actief  waren, zullen veel 
minder uren aanwezig zijn. Door het 
veranderde gemeentebeleid moet het 
initiatief  nu van bewoners komen. De 
stichting regelt het onderhoud, zorgt 
dat de speeltuin toegankelijk is op 
de openingstijden en organiseert er 
buurtactiviteiten.

Chocolademelk en glühwein 
De eerste grote activiteit is een buurt-
kerstfeest op zaterdag 20 december 
van 16.00 tot 18.00 uur. Compleet met 
kerstverlichting, een kampvuur om 
marshmallows te roosteren, warme 
chocolademelk en (alcoholvrije) glüh-
wein, een optreden van het buurt-
kerstkoor en, met een beetje geluk, de 
Kerstman.

Hulp gevraagd
De organisatie nodigt buurtbewoners 
uit om iets lekkers te bakken (bijvoor-
beeld cake, taart, oliebollen of  kerst-
kransjes) en dit mee te nemen naar het 
feest om te delen met buurtgenoten. 
Ook mensen die willen helpen organi-
seren, zijn van harte welkom. De stich-
ting kijkt uit naar een gezellig kerstfeest 
voor en door buurtbewoners. (EK)

Aanmelden om te helpen kan bij Edo Kolmer 
via speeltuindekameleon@gmail.com.
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Tweet verbindt wijkbewoners 
rond klassieke muziek
“Oproep: Oudere dame van 87 jaar uit #Hoograven wil graag met iemand 
naar Muziekcentrum om naar klassieke muziek te luisteren. Wie wil?” Deze 
tweet (bericht via Twitter) verzond SamenHoograven afgelopen zomer. Al 
snel volgden 12 retweets en nog geen 24 uur later volgde een bedankje voor de 
retweets en de mededeling dat een match gevonden was.  Afgelopen maand 
zijn de twee voor het eerst naar TivoliVredenburg geweest. Wijkkrant Aanzet 
ging bij de hoofdrolspelers langs en vroeg zich af  hoe het was en wat de drijf-
veren waren om te reageren op de tweet.

Pastoor
De 87 jarige dame, blijkt mevrouw Van 
Spanje te zijn. Ze begint te vertellen dat 
ze tot een paar jaar geleden vaak met een 
pastoor naar Vredenburg ging. Veelal be-
zochten ze de matinee voorstellingen 
op zondagmiddag. Hier koestert ze hele 
mooie herinneringen aan. Maar helaas is 
de pastoor een tijdje geleden overleden 
en hierdoor kon ze ook niet meer naar 
Vredenburg. Op een bijzondere wijze 
ontmoette ze nu dus iemand waarmee 
ze weer naar het muziekcentrum kon 
gaan. Mevrouw Van Spanje: “Ik woon nu 
een tijdje in een aanleunwoning aan de 
Saffierlaan. Ik werd geholpen door iemand 
van de verpleging en ze vroeg naar mijn 
hobby’s. We kwamen toen te spreken over 
de pastoor en dat ik het jammer vond dat 
ik niet meer naar Vredenburg kon gaan. 
Zij heeft dit vervolgens aan Ingrid Bulsink 
verteld. Ingrid is van SamenHoograven en 
kent veel mensen in de wijk en zo is het 
balletje gaan rollen. Niet veel later kwam 
Arnoud boven drijven. Ik heb er zelf  
eigenlijk niet veel voor hoeven doen.”

Twee vliegen in één klap
Ingrid Bulsink verzond de tweet en toen 
Arnoud den Boer (31) de tweet zag werd 
hij meteen enthousiast: “Ik houd van klas-
siek muziek en als ik ook nog een oude-
re dame hier blij mee kan maken, is dat 
dubbel mooi”. Arnoud, werkzaam aan de 
Universiteit, was ook vaker in het Muziek-
centrum te vinden. Toen hij vader werd, 
was het echter allemaal wat moeilijker te 

organiseren. Arnoud: “Door deze ont-
moeting heb ik weer een excuus om naar 
Vredenburg te gaan. Met een zoontje moet 
je toch anders oppas vinden en mijn vrouw 
vond klassieke muziek wel mooi, maar ze 
ging liever naar de film”.  In oktober zijn 
mevrouw Van Spanje en Arnoud voor het 
eerst op stap geweest en de vijfde symfo-
nie van Mahler stond op het programma.  
Mevrouw Van Spanje: “Dat was echt heel 
mooi, het voelde weer als thuiskomen en 
het is een leuke jongen. We vinden alle-
bei de muziek mooi en dan is leeftijd niet 
belangrijk”. 

SamenHoograven
Ingrid Bulsink, projectleider van Samen-
Hoograven was in haar nopjes met de 
snelle match. “Binnen 24 uur, echt gewel-
dig”. SamenHoograven is een netwerk dat 
buurtbewoners met elkaar in contact wil 
brengen, het liefst door generaties heen. 
Ze vertelt: “Al ruim een jaar is dit een 
netwerk in Hoograven dat mensen in de 
wijk met elkaar wil verbinden.  Het kan 
om kleine praktische dingen gaan en we 
faciliteren dat ouderen kunnen deelnemen 
aan activiteiten die in de buurt worden 
georganiseerd”. Op de vraag of  we in de 
toekomst meer oproepjes kunnen ver-
wachten, kan ze alleen maar bevestigend 
antwoorden: “Als we meer mensen met 
elkaar in contact kunnen brengen in de 
wijk, is dat alleen maar mooi. Ons netwerk 
groeit nog steeds en samen maken we zo 
Hoograven.” (HO)

SamenHoograven wil buurtbewoners met elkaar in contact brengen.

ageNDa
3 december t/m 26 februari 

Expositie foto’s PI Wolvenplein 
door Fleur Wiersma

Stadskantoor Utrecht

15 december (14:15 - 16:15)
Speelotheek Hoograven  

Brede School Duurstedelaan

16 december (08:00 - 14:00)
Markt Hoograven, Smaragdplein

17 december (10:15 - 10:45) 
Speelotheek Hoograven 

Brede School Duurstedelaan

18 december (17:00 - 19:00) 
Ravenna’s Restaurant 

Buurthuis ’t Goylaan 77

18 december (20:00 - 22:00) 
Inloopavond Historische Kring 

Tolsteeg Hoograven 
Buurthuis ’t Goylaan 77

20 december (09:30 - 11:30) 
Ontmoetingsplek 

‘SamenHoograven’ 
Huize Tolsteeg 

20 december (16:00 - 18:00)
Buurtkerstfeest in de Kameleon 

3 januari (09:30 - 11:30)
Ontmoetingsplek 

‘SamenHoograven’ 
Huize Tolsteeg  

5 januari 2015 (14:15 - 16:15)
Speelotheek Hoograven 

Brede School Duurstedelaan

Meer info op 
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit? 

redactieaanzet@yahoo.com
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Veel nieuw speelgoed bij Speelotheek Hoograven

Nieuw speelgoed dankzij leefbaar-
heidsbudget
“Binnenkort kunnen we veel nieuw speel-
goed kopen dankzij het leefbaarheids-
budget dat wij van de gemeente hebben 
gekregen”, kondigt vrijwilliger Ewoud 
trots aan. Anderhalf  jaar geleden verhuisde 
de speelotheek naar het ouderlokaal van 
de Brede School aan de Duurstedelaan. 
Initiatiefnemer Portes droeg daarna het 
stokje over aan vrijwilligers uit de wijk. 
Sindsdien draaien zij de speelotheek 
helemaal zelfstandig. Ewoud vertelt dat 
het team uit acht enthousiaste mensen be-

staat. De vrijwilligers helpen bij de uitleen 
van speelgoed, verzorgen de administratie 
en zijn verantwoordelijk voor het speel-
goedaanbod. 

Speelgoed uitproberen
In het ouderlokaal van de Brede School is 
het intussen een drukte van belang. Aan 
de grote tafel zit een vader te puzzelen, 
zijn zoon crosst voorbij op een driewieler 
terwijl een kleuter iets verderop skeelers 
uitprobeert. Het speelgoed uit de hoge 
kasten verhuist langzaam naar de grond, 
want de kinderen willen het natuurlijk eerst 
van dichtbij bekijken voordat ze het lenen. 

Ewoud is blij met de nieuwe thuisbasis van 
de speelotheek. Hij nodigt wijkbewoners 
graag uit om een kijkje te komen nemen: 
“Kom vooral begin volgend jaar langs als 
het nieuwe speelgoed binnen is!” (JJ)

Hoe werkt de speelotheek?
Voor 15 euro per jaar word je lid van 
Speelotheek Hoograven aan de Duur-
stedelaan 14-22. Leden mogen per 
keer vier stuks speelgoed voor drie 
weken lenen. De speelotheek is iedere 
maandag van 14:15 tot 15:15 uur open 
en woensdag van 10:15 tot 12:15 uur. 
In schoolvakanties is de speelotheek 
gesloten.

Volg de speelotheek op Facebook voor 
het laatste nieuws  www.facebook.com/
SpeelotheekHoograven

Leerlingen van de Brede School Hoog-
raven mozaïekten de afgelopen weken veel 
stenen. Deze gemozaïekte stenen vormen 
straks een Limes-pad bij de Brede School 
Hoograven aan de Duurstedelaan. De 
Brede School staat bovenop de Limes, de 
voormalige grens van het Romeinse Rijk. 
Beeldend kunstenaar Carin van Don-
gen startte dit project samen met Peter 
Sprangers van de Historische Kring 
Tolsteeg Hoograven en de Brede School. 
Op de open middagen kwamen ook veel 
kinderen uit de buurt stenen mozaïeken. 
In totaal maakten de leerlingen en buurt-
genoten 1000 stenen. Carin: ‘Dit project is 
fase 1, later willen we ook nog heel graag 
het Limes-pad doortrekken tot aan de 
Vaartsche Rijn en de Waterlinieweg.’ (EB) Veel stenen op een rij. (foto: Ruth van Bennekom)

Mozaïeken stenen bij Brede School Hoograven

Leerlingen mozaïeken stenen bij Brede School 
Hoograven. (foto: EB)

Klagen je kinderen dat ze hun speelgoed saai vinden? Vragen ze om nieuw 
speelgoed terwijl ze nog lang niet jarig zijn? Neem ze mee naar Speelotheek 
Hoograven. In deze bibliotheek voor speelgoed kunnen kinderen van 0 tot 
10 jaar oud speelgoed lenen. De enorm hoge steigerhouten kasten van de 
speelotheek staan vol met racebanen, spelletjes, barbiehuizen, poppenwa-
gens, puzzels maar ook fietsen en skeelers. 

Er is voor alle leeftijden leuk speelgoed te lenen bij de speelotheek. (foto’s: FW)
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WIjkbUreaU ZUID
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

Utrecht maken we samen. Daar hoort 
ook ruimte voor initiatief  bij. Het ‘Leef-
baarheidsbudget’ en het ‘Flexibel budget 
Welzijn’ worden in 2015 samengevoegd 
tot een nieuw fonds, het Initiatievenfonds. 
Om dit fonds samen met bewoners vorm 
te geven, organiseerde wijkbureau Zuid op 
17 november een wijkgesprek. 

Het wijkgesprek, in wijkbureau Zuid aan 
‘t Goylaan 75, werd druk bezocht. In een 
positieve sfeer dachten ervaren budgetaan-
vragers uit Hoograven en Lunetten mee 
over wat al goed gaat en welke verbeter-
punten er zijn bij het aanvragen van een 
budget van de gemeente. 

Vervolgtraject
Ook in de andere Utrechtse wijken zijn 
wijkgesprekken georganiseerd. Alle uit-
komsten worden gebruikt voor een eer-

ste voorstel voor het Initiatievenfonds. In 
januari volgt hierover een stadsgesprek. 

We blijven u hierover informeren op 
www.utrecht.nl/zuid

Grote opkomst tijdens wijkgesprek over Initiatievenfonds 

KOEK, 
Klimmen Op Eigen Kracht

In het project KOEK (Klimmen Op Eigen 
Kracht) pakken bewoners van de Rietveld-
buurt in Hoograven de kans om hun talen-
ten in te zetten en hun droom waar te ma-
ken. Het kan gaan om een langgekoesterde 
wens of  een alledaagse droom. KOEK 
helpt ze daarbij en helpt ze om elkaar te 
steunen. Hoe dat in zijn werkt gaat ziet 
u in het filmpje op www.utrecht.nl/zuid. 

KOEK in de Rietveldbuurt is een samenwerking 
tussen Gemeente Utrecht, woningcorporatie Bo-
Ex en Vooruit.

Spreekuur wijkwethouder

In 2015 heeft Wijkwethouder Lot van 
Hooijdonk op woensdag 14 januari van 
19.30 uur tot 20.30 uur haar spreekuur 
voor bewoners in wijkbureau Zuid aan ’t 
Goylaan 75. U kunt zich aanmelden tot ui-
terlijk een week van tevoren via 030-286 
00 00 of  per e-mail: zuid@utrecht.nl.

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk 
Zuid. Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het 
juiste adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken op ‘t Goylaan 75.  

T: 030 - 286 00 00     -     E: zuid@utrecht.nl     -     W: www.utrecht.nl/zuid     -     T: @wbzuid

Waaks! is een samenwerking tussen politie, 
gemeente en hondenbezitters om de veilig-
heid in de wijk te verhogen en woning-
inbraak, auto-inbraak en andere vormen van 
criminaliteit tegen te gaan. Doet u ook mee?

Hoe werkt het?
Niemand kent zijn/haar buurt zo goed als 
u! Vreemde en verdachte situaties vallen u 
vaak snel op. Door de extra ogen en oren 
in de wijk van de Waaks!-deelnemers is er 
meer toezicht in de buurt. Daarom worden 
hondeneigenaren per wijk gevraagd om 
tijdens hun uitlaatrondje extra op te letten 
en te bellen met de politie bij verdachte 
situaties. De Waaks-deelnemers hebben 

instructie gehad waar op te letten en zijn 
dus eerder bedacht op verdachte situaties. 
Hierdoor kan de politie snel handelen en 
dat vergroot de pakkans. Zo is het weer 
een stukje veiliger in de buurt.

Doet u mee? U kunt zich aanmelden via 
www.utrecht.nl/waaks

Doe mee met Waaks! 

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief  kan via www.utrecht.nl/zuid

Deelnemers bekijken opbrengst op flappen en prioriteren met stickers


